
REGULAMIN
spływu kajakowego organizowanego przez Grupę Wodną

na Przystani Grupy Wodnej, ul. Wybrzeże Gdańskie, 82-300 Elbląg

1. Uczestnik spływu kajakowego organizowanego przez Grupę Wodną jest zobowiązany do zapoznania
się z regulaminem oraz podporządkowania się decyzjom organizatora.
2. W spływie uczestniczyć mogą osoby, których stan zdrowia na to pozwala, bez względu na umiejętność
pływania.
3. Uczestnik spływu musi posiadać ze sobą dokument tożsamości.
4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze
na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna
prawnego.
5. Uczestnik spływu płynie w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
6. Zabrania się:
a) wyprzedzania otwierającego spływ,
b) pozostawania za zamykającym spływ,
c) płynięcia na wierzchu kajaka,
d) kąpieli w miejscach niedozwolonych,
e) spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych przed oraz w trakcie spływu.
7. Niezbędne wyposażenie uczestnika spływu:
a) okulary, które ochronią oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew,
b) ubranie odpowiednie do pogody,
c) zmiana odzieży zapakowana w wodoszczelne pokrowce,
d) buty odpowiednie do wejścia do wody,
e) chłodzące napoje, wysokokaloryczna żywność.
8. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) należy zabezpieczyć przed
zamoczeniem i utonięciem.
9. Uczestnik spływu jest zobowiązany do:
a) przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty,
b) przestrzegania znaków występujących na szlaku, m.in: zakaz połowu oraz czynności szkodliwych dla
ryb* (*Art.14 2.W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika
i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z dnia 9 maja
1985 r.)

10. Obowiązkiem uczestnika jest udzielenie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich
możliwości.
11. Uczestnik spływu bierze w nim udział na swój koszt i ryzyko.
12. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz
pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
13. Uczestnik spływu pokrywa jego koszty przed jego rozpoczęciem.
14. Grupa Wodna jako organizator:
a) nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu,
b) zastrzega sobie prawo do dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu
oraz jego odwołania w przypadku złych warunków pogodowych.
15. W sytuacji odwołania spływu z winy organizatora, uczestnik otrzymuje zwrot dokonanej wpłaty za
spływ.
16. Komandor spływu ma prawo wyłączyć z uczestnictwa osobę, która nie stosuje się do regulaminu
spływu. W takiej sytuacji uczestnik nie otrzymuje zwrotu poniesionych opłat.
17. Na niektórych trasach mogą wystapić przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
18. Podczas spływu prowadzona jest dokumentacja fotograficzna na potrzeby promocji wydarzeń
organizowanych przez Grupę Wodną.


